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Welkom in de viering vanuit de Galluskerk  
op 31 december 2022 

Oudejaarsavond 
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Om te beginnen 
 
Orgelspel 
 

Welkom - door de dienstdoende ouderling 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken 
 
Gemeente gaat staan 
 

Beginlied: 906: 1, 5 en 8 

 
 
5 Oorzaak aller dingen, houdt Gij ons omgeven,  
adem van ons aardse leven.  
Oeverloze diepte, wonderlijkste wonder,  
zee ik ga in U ten onder.  
Ik in U, laat mij nu   
vallen in den blinde,  
U slechts zien en vinden. 
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8 Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven, 
U ten heiligdom gegeven. 
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen,  
dat Ge in mij uw beeld kunt lezen.  
Waar ik ga, zit of sta,  
laat mij U aanschouwen,  
met een stil vertrouwen. 
 
Bemoediging en Drempelgebed – door de dienstdoende 
ouderling in beurtspraak met de gemeente 
 
O Ons begin is in God  

Scheppende liefde van alles wat leeft.  
Allen:  VADER WIJ EREN U.  
 
O Hij gaat als vriend met ons mee,  

Wij lezen hem in elkaars gezicht.  
Allen:  ZOON WIJ BELIJDEN U. 
 
O Geestkracht die ons beweegt,  

Troost, vervult en verootmoedigd.  
Allen:  GEEST VAN GOD KOM IN ONS HART.  
 
O Genade aan ons en vrede 

Van God onze schepper,  
van Christus de levende 
en van de Heilige Geest de trooster.  

Allen:  AMEN 
 
Drempelgebed  
Wanneer Gij zelf niet bij ons zijt,  
blijft dit huis leeg, 
en als Gij zelf niet met ons gaat,  
zijn wij vergeefs bijeen; 
wanneer Gij zelf ons niet verlicht,  
weten wij geen raad.  
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Breng ons dan 
tot waar Gij zijt, 
tot voor uw lichtend aangezicht.  
Verdrijf het donker 
waarmee wij U bedekken.  
Maak dan 
uw stem hoorbaar,  
ons lied waarachtig  
en ons gebed bezield. 
Amen.       
 
Gemeente gaat zitten 
 
Psalm van de zondag: 90a: 1, 3, 4 en 6   

 
 
3 Gij zijt, van vóór Gij zee en aard’/ hebt door uw woord bereid,  
altijd dezelfde, die Gij waart,/ de God der eeuwigheid! 
 
4 En duizend jaar gaan als een dag / van gist’ren voor U heen,  
een schaduw, een gedachte vaag,/ een nachtwaak, die verdween. 
 
6 O God, die droeg ons voorgeslacht / in tegenspoed en kruis,  
wees ons een gids in storm en nacht /en eeuwig ons tehuis. 
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Kyrie en Gloria 
 

Gebed in afwisseling met Lied: 912: 1, 3, 5 en 6 

 
 
3 Neem mijn stem, opdat mijn lied/ U, mijn koning, hulde biedt 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, / dat zij uw getuigen zijn. 
 
5 Neem mijn wil en maak hem vrij,/  dat hij U geheiligd zij.  
Maak mijn hart tot uwe troon,/ dat uw heil’ge Geest er woon’. 
 
6 Neem ook mijne liefde, Heer, / ‘leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd / ben ik aan U toegewijd. 
 
 

 
De Bijbel in het midden 

 

Groet:   
Voorganger De Heer zal bij u zijn 
Allen:  DE HEER ZAL U BEWAREN 
 
Gebed bij de opening van het woord 
 
Lezing OT: Psalm 23  
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Lied: 905: 1, 3 en 4 

 
 
3 Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn  
en leef uw leven opgewekt.  
Laat Gods genade u genoeg zijn,  
die voor u uit zijn sporen trekt. 
Hij is het zelf die ons voorziet;  
wat ons ontbreekt ontgaat hem niet. 
 

4 Zing maar en bid, en ga Gods wegen,  
doe wat uw hand vindt om te doen.  
Weet dat de hemel zelf u zegent,  
u brengt naar weiden fris en groen.  
Wie zich op God alleen verlaat,  
weet dat hij altijd met ons gaat. 
 
Uitleg en Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
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Lied 799: 1, 5 en 6 

 
 
5 Kom, laat ons voortgaan kind’ren! / De Vader staat ons bij.  
Zou soms de last ons hind’ren, / Hij gaat aan onze zij.  
Ja, Hij bemoedigt ons / en zendt in de verschrikking  
zijn zon tot een verkwikking: / Hij maakt het goed met ons! 
 
6 Wij moesten het maar wagen / – ’t is wel het wagen waard – 
om niets meer mee te dragen / dat onze ziel bezwaart.  
De wereld is te klein! / Kom, ga met Jezus mede  
in alle eeuwigheden! / Het moet toch Jezus zijn! 
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Het delen 
 

De gebeden 
dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk gebeden  
‘Onze Vader’  
(verwoording zoals gebruikt in de oecumene) 
 

Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
Mededelingen - door dienstdoende ouderling 
 

Inzameling eerste rondgang, Epafras 
  tweede rondgang, Kerk en Eredienst 
 

Slotlied: (staande) 419: 1, 2 en 3  
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2 Wonen overal even thuis  
handel en wandel en huis na huis  
loven en bieden op waarheid en waan  
wagen en winnen en verder gaan –  
mensen veel geluk. 
 
3 Wonen overal bijna thuis  
aarde mijn hemel mijn vaders huis  
stijgende sterren de lach van de maan  
mensen die dromend een stem verstaan –  
mensen veel geluk. 
 
Uitzending en zegen 
gezongen Amen  

 
 
 
Orgelspel 
 

 
 
 
Taakdragers in deze viering  
Voorganger ds. Susanne van der Sluijs; ouderling van dienst Jannie 
Boesveld; diaken Marjolein Somsen; lector Hajo Blok; organist 
Wilbert Berendsen; beeld en geluid Marcel Somsen; koster Dick 
Donderwinkel 
 
Bij de inzameling van de gaven 
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –  
 

1e collecte: Epafras  
Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse 
gevangenissen. Vanuit onze overtuiging dat ieder mens waardevol 
is, laten wij niemand zitten. 
Wij luisteren naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden.  
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Hun verdriet, hun hoop. Hun levens. We helpen als zij hun hand 
uitsteken. Soms is onze hulp praktisch. Het geven van medicijnen, 
omdat gedetineerden die zelf niet krijgen. 
Of een telefoontje naar familieleden, omdat er geen geld is om zelf 
te bellen. En we geven ook geestelijke steun, daar zijn we tenslotte 
professionele geestelijke verzorgers voor. We staan stil bij 
belangrijke levensvragen. Hoe je je leven weer op de rit kunt krijgen. 
Hoe je omgaat met schuld en verantwoordelijkheid. Met een gemiste 
kans en een nieuwe. Zo helpen we Nederlanders met de 
voorbereiding op hun terugkeer. Daarom bezoeken onze 
professionele geestelijk verzorgers sinds 1984 gevangenen – van 
Peru tot Japan. 
 
2e   collecte: voor de kerk  
o.a. Pastoraat, drukkerij, verzekeringen, verwarming en onderhoud, 
jeugdwerk 
 

Volgt u de dienst online?  
ook dan kunt u uw bijdrage aan de collecten geven!  
 
Via bijpassende link of QR-code komt u op de internetpagina  
van onze gemeente waar u een gift kan doen.  
Klik op de actie Gift/ donatie. 
 
1e collecte is diaconie, 2e collecte is kerk. 
 

 
De bijpassende link is : 

https://site.skgcollect.nl/37/gift/formulier.html?id=4567 

 

 

https://site/
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Wilt u uw gift overmaken via uw eigen bank? Dat kan ook. 
Vermeld er dan de datum en het doel van de collecte bij. 
 

1e collecte voor diaconie: NL78TRIO 0198 3060 16 t.n.v. Diaconaat 
van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 
 

2e collecte voor kerk: NL06RABO 0373 7152 42  t.n.v. CvK 
Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg. 
 
 
Vieringen  
 
31 december          Galluskerk  19.30 uur ds. Susanne van der Sluis 
Oudejaarsavond 
 
01 januari           Galluskerk  10.30 uur  Morgengebed  
 
Nieuwjaarsmorgen    
Vanaf 10 uur is er koffie met oliebollen en kniepertjes. 
Na het Morgengebed brengen we een toost uit op het nieuwe jaar. 
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‘Wat hebben we bij de koffie?’ op 4 januari 2023 
 
‘Wat hebben we bij de koffie?’ is een ontmoetingsochtend waarbij 
een kopje koffie/thee niet alleen vergezeld gaat van wat lekkers, 
maar ook van een kort programma.  
Dat kan een gastspreker zijn, maar ook iets met verhalen of muziek. 
We bieden ‘een gezellige inloop met een plus’.  
Er wordt altijd ‘iets’ aangeboden, maar dat duurt maximaal een half 
uur. Daarvoor en daarna is er ruim tijd voor koffie en gesprek. 
 
4 januari:       Nieuwjaarsontmoeting 

deze ochtend neemt voormalig dierenarts  
Jan de Groot uit Doesburg 
ons mee in de wereld van de dierenartsenij.  

 
Locatie:  Dienstencentrum Leger des Heils Doesburg 

Zandbergstraat 15  (ingang is de winkeldeur) 
Tijd:  10.00 uur – 11.30 uur 
 
Kosten Vrijwillige bijdrage i.v.m. onkosten. 
 
Organisatie ‘Wat hebben we bij de koffie?’  

wordt georganiseerd vanuit de gezamenlijke kerken. 
en iedereen is welkom! 

 
  

 


